خطة العمل لسنتي  2018/2017المتعلّقة
الرشيدة
باالستراتيجيّة الوطنيّة للحوكمة ّ
ومكافحة الفساد
نجاة باشا مستشار مقرر عام
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تهدف االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إلى تحقيق ستّة غايات رئيسية

الغاية األولى
سياسيّة عبر إرساء ديناميكيّة التّغيير في مجال تكريس الحوكمة
تأكيد اإلرادة ال ّ
الرشيدة ومكافحة الفساد
ّ
الغاية الثانية

الغاية الثالثة

الغاية الرابعة

الغاية السادسة

تشجيع المشاركة المواطنية
الفاعلة في جهود الدولة
لتعزيز مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد

تحسين الشفافية والنفاذ إلى
المعلومة في ما يخص تنظيم
المرفق العام والتصرف في
الموارد والنفقات العمومية

المساءلة  /المسؤولية لمنع
اإلفالت من العقاب وترسيخ
المساواة أمام القانون

توضيح أدوار مختلف
الفاعلين العموميين
المتدخلين في مجال
الحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد ومزيد أحكام التنسيق
في ما بينها

الرشيدة ومكافحة الفساد
الغاية الخامسة .تحسين وسائل العمل وتعزيز قدرات األطراف ذات العالقة في مجال الحوكمة ّ

المنهج المتبع لتحديد خطة العمل

تصور التدابير
ّ
االستراتيجية

تحديد
األولويات

الغاية

الهدف

مزيد التع ّمق
في األولويات

تحديد
المؤشرات
والمخاطر
المتعلقة
بالتدابير
االستراتيجية
ذات األولوية

التدبير االستراتيجي

قراءة نهائية
لخطة العمل

النشاط

خطة عمل 2018-2017

االستراتيجية

20-22
أكتوبر

9-10
نُوفِ ْمبَر

16
نُوفِ ْمبَر

25
نُوفِ ْمبَر

29
نُوفِ ْمبَر

خطة العمل لسنتي  2018/2017المتعلّقة باالستراتيجيّة الوطنيّة
 12شهر

 6اشهر

سياسات والبرامج
مأسسة آليّة لمتابعة تنفيذ ال ّ
واالستراتيجيّات الوطنية في مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد
ّ
األول:
الهدف ّ
سياسيّة عبر
تأكيد اإلرادة ال ّ
إرساء ديناميكيّة الت ّغيير في
الرشيدة
مجال تكريس الحوكمة ّ
ومكافحة الفساد

 18شهر

)(S2 2017

)(S1 2017

المتابعة الفعليّة والفعّالة للت ّتبّعات اإلداريّة
والقضائيّة
إرساء مخ ّ
طط تواصل
وطني

24شهر
)(S2 2018
-

)(S1 2018

اعتماد مقاربة ”جزر النّزاهة“ واعتماد خطط
عمل قطاعيّة
تعزيز دور المواطنين من خالل برنامج
لليقظة والمتابعة
تنسيق الت ّعاون الدّولي في
سياسات وبرامج الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد
ّ

تعزيز النّزاهة في
إجراءات االنتداب
والت ّرقية في القطاع
العمومي
تشديد العقوبات
المتعلّقة بأفعال
الفساد في القطاع
العام

إشراك الصّحافيّين
االستقصائيّين في مكافحة
الفساد
الهدف الثّاني:
تشجيع المشاركة المواطنيّة الفاعلة
في جهود الدّولة لتعزيز مجال
الرشيدة ومكافحة الفساد
الحوكمة ّ

تعزيز مساهمة تنظيمات
المجتمع المدني

تحسين آليّات
ّصرف في ال ّ
طلب
الت ّ
العمومي
الهدف الثّالث:
ّ
تحسين الشّفافيّة والنفاذ إلى
المعلومة في تنظيم المرفق العام
ّصرف في الموارد والنّفقات
والت ّ
العموميّة

تعزيز قدرات
النّواب
IVC1

تعزيز اإلطار الت ّشريعي
والت ّرتيبي الخاص
بالت ّصريح بالمكاسب
وبالمصالح

الرابع:
الهدف ّ
المساءلة  /المسؤوليّة لمنع اإلفالت
من العقاب وترسيخ المساواة أمام
القانون

مزيد تحسين
قدرات وموارد
الهيئة الوطنيّة
لمكافحة الفساد

الهدف الخامس:
تحسين وسائل العمل وتعزيز قدرات
األطراف ذات العالقة في مجال
الرشيدة ومكافحة الفساد
الحوكمة ّ

المصادقة على
النّصوص القانونيّة
التي تحدّد اإلطار
القانوني
سساتي
والمؤ ّ
والت ّنظيمي

وضع آليّات
الت ّنسيق
والمتابعة
والت ّقييم بالنّسبة
لالستراتيجيّة
الوطنيّة للحوكمة
الرشيدة
ّ
ومكافحة الفساد

سادس
الهدف ال ّ
 :توضيح أدوار مختلف الفاعلين العموميّين المتد ّخلين
الرشيدة ومكافحة الفساد ومزيد
في مجال الحوكمة ّ
أحكام الت ّنسيق في ما بينها

الرشيدة ومكافحة الفساد )(1/2
الغاية األولى :تأكيد اإلرادة ال ّ
سياسيّة عبر إرساء ديناميكيّة التّغيير في مجال تكريس الحوكمة ّ

المبادرة االستراتيجيّة
1

المتابعة الفعليّة والفعّالة
للتّتبّعات اإلداريّة والقضائيّة

2

اعتماد مقاربة ”جزر النّزاهة“
واعتماد خطط عمل قطاعيّة

نشاط

الهيكل المسؤول

◄ انتقاء حاالت وشبهات الفساد المضمنة بتقارير
المؤسسات والهياكل الرسمية للتدقيق والرقابة
بالنسبة للسنوات األخيرة والتأكد من التعاطي
الفعلي مع هذه الحاالت
◄ متابعة مسار الملفات المحالة للقضاء

الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد

◄وضع منظومة ”جزر النزاهة“
◄اعتماد مخططات عمل قطاعية بالنسبة للمجاالت
ذات األولوية (الديوانة وقوات األمن الداخلي
والصحة والبلديات).

خطة النشر

* اللجنة الوطنية

برنامج العمل
3

3

مأسسة آليّة لمتابعة تنفيذ
سياسات والبرامج
ال ّ
واالستراتيجيّات الوطنية في
الرشيدة
مجال الحوكمة ّ
ومكافحة الفساد.

◄تكوين هياكل تعنى بتنفيذ االستراتيجية
◄وضع آليات قيادة ومتابعة لالستراتيجية الوطنية
وخطة العمل في مجال الحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد

2

**اللجنة المؤقتة

1

2017

2018

* الجنة التي سيتم بعثها لمتابعة تنفيذ االستراتيجية
** لجنة االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،مقرر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الرشيدة ومكافحة الفساد ()2/2
الغاية األولى :تأكيد اإلرادة ال ّ
سياسيّة عبر إرساء ديناميكيّة التّغيير في مجال تكريس الحوكمة ّ

المبادرة االستراتيجيّة
4

تعزيز دور المواطنين من خالل
برنامج لليقظة والمتابعة

نشاط
◄تصور برنامج لليقظة والمتابعة.
◄إعالم المواطنين وتحسيسهم ببرنامج اليقظة
والمتابعة.
◄تجميع ترشحات  /مشاريع المواطنين لبرنامج
اليقظة والمتابعة.
◄تنفيذ المشاريع ومراقبتها وتقييمها.

خطة النشر

الهيكل المسؤول

الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد

5

تنسيق التّعاون الدّولي في
سياسات وبرامج الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد
ّ

◄تنظيم حملة دولية للبحث عن مساندة تقنية ودعم
لالستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد.

اللجنة الوطنية

◄تنظيم حمالت تحسيسية وإعالمية في المستوى
الوطني.
◄نشر ثقافة الحكومة المفتوحة.
◄تطوير مشروع بيداغوجي وثقافي موجه
لشريحة الشباب يتناول موضوع الفساد.

اللجنة الوطنية

برنامج العمل
6

6

إرساء مخ ّ
طط تواصل وطني

5
4

2017

2018

الرشيدة ومكافحة الفساد
الغاية الثانية :تشجيع المشاركة المواطنيّة الفاعلة في جهود الدّولة لتعزيز مجال الحوكمة ّ

المبادرة االستراتيجيّة

نشاط

خطة النشر

الهيكل المسؤول

1

صحافيّين
إشراك ال ّ
االستقصائيّين في مكافحة
الفساد

◄تكثيف الدورات التكوينية حول الصحافة
االستقصائية.
◄تكريم أحسن األعمال الصحافية االستقصائية
حول مكافحة الفساد

النقابة الوطنية
للصحفيين
التونسيين

2

برنامج العمل
تعزيز مساهمة تنظيمات
المجتمع المدني في مجال
الرشيدة ومكافحة
الحوكمة ّ
الرسميّة
الفساد وإضفاء ال ّ
صفة ّ
على هذه المشاركة

◄تحديد الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد.
◄تعزيز شفافية الجمعيات التي تم تحديدها سلفا
باإلضافة إلى تعزيز قدراتها التسييرية.
◄العمل على تشبيك هذه الجمعيات.
◄إرساء مذكرات تفاهم بين اإلدارة العمومية وهذه
الجمعيات

الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد

2

1

2017

2018

صرف في الموارد والنّفقات العموميّة
الغاية الثالثة :تحسين الشّفافيّة والنّفاذ إلى المعلومة في تنظيم المرفق العام والت ّ ّ

المبادرة االستراتيجيّة
1

تعزيز النّزاهة في إجراءات
االنتداب والتّرقية في القطاع
العمومي

نشاط

الهيكل المسؤول

◄إقرار النشر اآللي لبالغات المناظرات ونتائجها
على موقع  emploi.tnمع التنصيص على
آليات التظلم بالنسبة لكل مناظرة.
◄وضع سلم تقييمي للوظائف والكفاءات يكون
مبنيا على معطيات موضوعية ويتم الرجوع
إليه عند االنتداب والترقية في القطاع العمومي.
◄اعتماد التناظر عند التسمية في الخطط الوظيفية

وزارة التكوين
المهني والتشغيل

خطة النشر

2

برنامج العمل

صرف في
تحسين آليّات الت ّ ّ
ال ّ
طلب العمومي

◄التعميم التدريجي الستعمال منظومة الشراء
العمومي على الخط بالنسبة للهياكل والمنشآت
العمومية.
◄تطوير مهارات األعوان العموميين المكلفين
بالتصرف في الطلب العمومي.

2

الهيئة العليا
للطلب العمومي

1

2017

2018

الغاية الرابعة :المساءلة  /المسؤوليّة لمنع اإلفالت من العقاب وترسيخ المساواة أمام القانون

المبادرة االستراتيجيّة
1

تشديد العقوبات المتعلّقة بأفعال
الفساد في القطاع العام

2

تعزيز اإلطار التّشريعي
والتّرتيبي الخاص بالتّصريح
بالمكاسب وبالمصالح وبالتّبليغ
عن الفساد وبحماية المبلّغين
وبتجريم اإلثراء غير المشروع

نشاط
◄مالءمة العقوبات اإلدارية مع خطورة األفعال
المرتكبة.
◄اإلحالة اآللية للملفات التي تتضمن شبهات الفساد
في القطاع العام إلى القضاء.
◄إثارة مسؤولية اإلدارة العمومية في الحفاظ على
وسائل اإلثبات واإلدانة.

◄المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتصريح
بالمكاسب والمصالح وتجريم الكسب غير
المشروع,
◄تنظيم حماالت مناصرة وتحسيس حول أهمية
منظومات التصريح بالمكاسب وبالمصالح
وحماية المبلغين عن الفساد

خطة النشر

الهيكل المسؤول

وزارة العدل

برنامج العمل
◄رئاسة
الحكومة
◄ مجلس نواب
الشعب

2

1

2017

2018

الرشيدة ومكافحة
الغاية الخامسة :تحسين وسائل العمل وتعزيز قدرات األطراف ذات العالقة في مجال الحوكمة ّ
الفساد

المبادرة االستراتيجيّة

نشاط

خطة النشر

الهيكل المسؤول

1

تعزيز قدرات النّواب عبر
التّكوين في مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد
ّ

◄تحديد حاجيات التكوين حسب الفئات المستهدفة.
◄اختيار مواضيع التكوين ذات العالقة بأحسن
المعايير والتجارب الدولية.

مجلس نواب الشعب

2

برنامج العمل

مزيد تحسين قدرات وموارد
الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد

◄تعزيز الموارد المادية والمالية والبشرية للهيئة.
◄تعزيز مركز البحوث التابعة للهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد.
◄ضمان الحماية المناسبة ألعضاء الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد.

2

رئاسة الحكومة

1

2017

2018

الرشيدة ومكافحة الفساد
الغاية السادسة  :توضيح أدوار مختلف الفاعلين العموميّين المتد ّخلين في مجال الحوكمة ّ
ومزيد أحكام التّنسيق في ما بينها

المبادرة االستراتيجيّة
1

المصادقة على النّصوص
القانونيّة التي تحدّد اإلطار
سساتي
القانوني والمؤ ّ
والتّنظيمي لهيئة الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد
ّ

نشاط

الهيكل المسؤول

◄المصادقة على مشروع القانون األساسي المتعلق
باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
◄المصادقة على مشروع القانون األساسي المتعلق
بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
◄ضمان االستقاللية المالية الفعلية لهيئة الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد من خالل القانون األساسي
للميزانية.
◄المصادقة على نص قانوني متعلق بالنظام األساسي
الخاص ألعوان هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد

وزارة العالقة مع
الهيئات الدستورية
والمجتمع المدني
وحقوق اإلنسان

خطة النشر

برنامج العمل

2

وضع آليّات التّنسيق والمتابعة
والتّقييم بالنّسبة لالستراتيجيّة
الرشيدة
الوطنيّة للحوكمة ّ
ومكافحة الفساد

◄صياغة األسس المرجعية للهياكل المكلفة بالمتابعة
وبالتنسيق وبتقييم االستراتيجية الوطنية للحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد.
◄ وضع آلية متابعة لمخطط العمل 2017/2018

2

اللجنة المؤقتة

1

2017

2018

مع جزيل الشكر على دعمكم

